
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEAP/PR Nº 01, DE 22 DE MARÇO DE 2004 
  
 
O SECRETÁRIO ESPECIAL DE AQÜICULTURA E PESCA DA SECRETARIA 
ESPECIAL DE AQÜICULTURA E PESCA DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 
no uso da atribuição que lhe confere o art. 87, inciso IV, da Constituição, o 
disposto no art. 23 da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e o que consta do 
processo nº 00350.000162/2004-18, Resolve:  
 
Art. 1º Criar Grupo Técnico de Trabalho no âmbito da Secretaria Especial de 
Aqüicultura e Pesca da Presidência da República para discutir, elaborar e 
propor políticas para o Cooperativismo Aqüícola e Pesqueiro - GT/CAP.  
 
Art. 2º Caberá ao GT/CAP as seguintes atribuições:  
 
I elaborar, implementar e acompanhar o Plano Nacional de Cooperativismo 
Pesqueiro e Aqüícola;  

II promover o fortalecimento institucional por meio de capacitação técnica para 
o cooperativismo/associativismo dos técnicos da SEAP/PR;  

III levantar, atualizar e informatizar o cadastro de cooperativas, associações e 
colônias aqüícolas pesqueiras;  

IV elaborar projetos que visem o desenvolvimento e fortalecimento das 
cooperativas e identificar as potencialidades para criação de novas 
cooperativas junto às comunidades pesqueiras e nos pólos aqüícolas;  

V realizar seminários regionais para discutir estratégias de adequação e 
implementação do Plano Nacional em cada região do País;  

VI realizar Seminário Nacional de Cooperativismo Pesqueiro e Aqüícola;  

VII incentivar, elaborar, implantar e acompanhar projetos-piloto de 
desenvolvimento do cooperativismo pesqueiro e aqüícola em comunidades não 
tradicionais como as de excepcionais (APE's), de assentamentos rurais e de 
comunidades extrativistas;  

VIII apoiar projetos de capacitação de dirigentes de cooperativas para melhor 
gerenciamento dos negócios das cooperativas e dos programas 
governamentais e dos demais instrumentos de estímulo ao cooperativismo, 
destacando-se as questões relativas à assistência técnica e de crédito;  

IX realizar seminários com as cooperativas nacionais e dos países do Mercosul 
e os de língua portuguesa, buscando a integração de esforços para o 
fortalecimento das relações técnicas e econômicas dessas associações;  

X elaborar cartilhas de incentivo ao cooperativismo e associativismo pesqueiro 
e aqüícola;  

XI propor os atos normativos que se fizerem necessários à implantação do 
Programa previsto no inciso I  

 
Art. 3º O GT/CAP será composto pelos seguintes integrantes da Secretaria 
Especial de Aqüicultura e Pesca da Presidência da República:  



I Fabiana Maldonado;  

II Ana Silvia Costa Silvino;  

III Marcelo Barbosa Sampaio;  

IV Felipe Matarazo Suplicy;  

V Maricélia Canisso Valese;  


